
 

Anunci de relació definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per 
cobrir quatre places de netejador/a d’equipaments municipals, en règim 
de personal laboral temporal de l’Ajuntament de les Borges Blanques, i 
constitució d’una borsa de treball 

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per cobrir quatre places de netejador/a d’equipaments municipals, en règim de 
personal laboral temporal i constitució d’una borsa de treball, publicades en el 
BOP de Lleida núm. 233 de 3 de desembre de 2018 i una esmena en el BOP de 
Lleida núm. 237 de 10 de desembre de 2018, així com també al tauler d’edictes i 
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, per Decret d’Alcaldia núm. 47/2019 de 7 de 
febrer de 2019, s’ha resolt el següent:

Primer.-   Estimar correcta la documentació presentada per la Sra. Anna Mª 
Molina  Puigfel,  amb  DNI  núm.  78084111-P,  que  acredita  unes  condicions 
acadèmiques equivalents al certificat Intermedi (B2 del MERC) de la Direcció 
General de Política Lingüística.

Segon.- Aprovar la relació definitiva d’admeses i excloses al concurs de mèrits 
per  cobrir,  amb  caràcter  temporal, quatre  places  de  netejadors/es 
d’equipaments  municipals,  adscrites  al  grup  professional  Agrupacions 
Professionals de classificació segons l’article 76 del TREBEP, de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques i constitució d’una borsa de 
treball,  així  com  la  llista  provisional  d’exempts  de  realitzar  l’exercici  de 
coneixement de llengua catalana: 

Aspirants admeses:
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català

Sílvia Juncosa Arnaldo ****8083-R No exempta

Sílvia Miguel Viudez ****7525-R Exempta

Carmen Sánchez Fuentes ****1636-M No exempta

Anna Mª Molina Puigfel ****4111-P Exempta

Aurora Mª Giménez Vidal ****7185-G No exempta

Aspirants excloses: 
Nom i cognoms aspirant DNI Prova  de 

català
Observacions

Juana Jiménez Amador ****1971-N No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Núria Fernández Martínez ****5395-Y No exempta No aporta còpia del DNI
No acredita  suficientment 
la titulació escolar exigida

Mercedes Martínez Galindo ****0509-X No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Hakima Ajjor ****4729-F No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Luísa Ropero Piñol ****7824-C No exempta No  acredita  la  titulació 

 



 

escolar exigida

Encarnación Giménez Orta ****5142-R No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Mercè Preixens Rufé ****8979-C No exempta No acredita  suficientment 
la titulació escolar exigida

Segon.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal laboral de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Tercer.- Mantenir la convocatòria del Tribunal per a la seva constitució, el dia 11 
de febrer de 2019, a les 9:00 hores del matí a la Sala de Juntes de l’Ajuntament 
de  les  Borges Blanques,  al  C/  Carme,  21  de les Borges Blanques,  on,  les 
aspirants  admeses  que  no  hagin  acreditat  el  nivell  bàsic  A2  de  llengua 
catalana, queden convocades per aquest mateix dia, per la realització de la 
prova específica de llengua catalana a les 9:15 hores del matí, a la Sala de 
Juntes de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al C/ Carme, núm. 21 de les 
Borges Blanques.

Per a la realització d’aquesta prova, el Tribunal estarà assistit per un assessor/a 
en  normalització  lingüística  designat/da  pel  Consorci  per  la  Normalització 
Lingüística.

Quart.- Publicar  aquest  decret  al  tauler  electrònic  de  l’Ajuntament  de  les 
Borges  Blanques  i  a  la  seu  electrònica  en  l’enllaç 
https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques.

Cinquè.- Donar  compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  d’aquesta  resolució  en  la 
propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 7 de febrer de 2019

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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